
 

Kære svømmere og forældre 
 
IHF svømmeafdeling inviterer alle fra svømmeskolen til juleafslutning tirsdag d. 7. december og torsdag d. 9. 
december kl. 16-18 i Hasle svømmehal. (se nedefor hvilken dag og hvilket klokkeslæt for div. hold) 
Traditionen tro vil der være juletræ og sjove lege i vandet med alle instruktørerne og hjælpetrænerne fra 
klubben.  
Vi håber, at I alle kan komme og gøre dette til en sjov og hyggelig juleafslutning. 
 
Husk:  
Badetøj og evt. en T-shirt, ekstra håndklæde eller lign. til at tage på, da I ikke skal i vandet lige med det 
samme. 
 
Kiosken: 
Kan findes i forhallen. Her kan man blandt andet købe kaffe/the, æbleskiver og blande sin egen slikpose. 
 
Tidspunkt: 
For at der ikke bliver for mange i hallen på en gang, så bliver de forskellige hold i svømmeskolen delt op.  
I kan i nedenstående ”skema” se, hvornår juleafslutningen er for jer.  
 
 
Tirsdag d. 7. dec. kl. 16-17 er for følgende hold:                                                  
Plaske   1,2,3,4,5 (alle Plaske hold på både Hasle skole og Gammelgårdsskolen) 
 
Tirsdag d. 7. dec. kl. 17-18 er for følgende hold:  
Begynder     20,21,22,23,24 (alle Begynder hold på Gammelgårdsskolen) 
Junior Begynder  51,52,53 (alle JB hold på Hasle Skole) 
 
Torsdag d. 9. dec. kl. 16-17 er for følgende hold: 
Begynder 25,26,27,28,29,30 (alle Begynder hold på Hasle skole) 
 
Torsdag d. 9. dec. kl. 17-18 er for følgende hold: 
Letøvede 31,32,33 (alle Letøvede hold på Hasle skole) 
Øvede  41 (alle Øvede hold på Hasle skole) 
Junior        61 (alle JU hold på Hasle Skole) 
 
Tilmelding: 
For at vi kan få et overblik over, hvor mange der kommer, vil vi gerne have en tilmelding.  
Tilmeldingen skal ske via det link, der er i den mail invitationen var vedhæftet – Kun dem der har modtaget 
en invitation kan tilmelde sig, HUSK derfor at være logget ind på hjemmesiden for at gennemføre 
tilmeldingen. 
Tilmeldingsfrist: Senest søndag d. 5. december 2021 
OBS! Har i nogle spørgsmål omkring juleafslutningen, skal i blot trykke besvar mailen 
 
Vi glæder os meget til at se jer 
 
IHF’s bestyrelse 

 


